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”Spara”

”Den som har mest pengar när han dör är en vinnare”

”Mitt arv är viktigast”

Upplevelser tidigare i livet

Livet är längre än vi vanligtvis tror

Behoven minskar kanske inte med tiden

Förmåner kan minska eller försvinna



”Slösa”

”Lev livet nu – ingen vet hur morgondagen ser ut”

”Varför ska jag ha det sämre nu än när jag jobbade?”

”Mina barn får väl ta hand om mig”

”Varför spara – pengarna på banken blir bara mindre värda”

”Det är jag värd!”

Det finns en inkomstgaranti och du behöver inte vara rädd



Kostcirkeln för balans
i ekonomin

Måste

50%

Vill

30%

Spara

20%



Låna

• Kapitalfrigörelselån som Svensk 
Pensionshypotek och Seniorlån 
hos Bluestep.

• Billeasing

• Konsumtionslån

• Belåna en aktieportfölj



Design: 
Ingvar Kamprad



”Satsa”

Ditt kapital förutom pensionerna

1. När ska det användas?

2. Vilka risker vill du ta?

3. Vem ska använda kapitalet?



Kort sikt 

Ta lägre risk.
Ta hem stegvis från mer riskfyllt sparande.
Placera säkert, exempelvis i fasträntekonto.



Längre sikt ca 4 år och mer

1. Välj i vad – aktier, aktiefonder eller 
traditionell förvaltning.

2. Välj portfölj – direktägt, ISK eller 
kapitalförsäkring.

3. Välj bara warranter, terminer, 
aktieindexobligationer och liknande om 
du verkligen förstår riskerna och hur de 
beräknas.



Börsutveckling

1967-2017



Vem ska ha kapitalet?

1. Eget bruk

2. Gåva

3. Arv

Viktigt! 

En kapitalförsäkring kan inte ärvas!



Arv, gåva och förmögenhet



I Sverige finns ingen
- gåvoskatt
- arvsskatt
- förmögenhetsskatt

Viktigt!
Den som vistas långa tider i annat 
EU-land måste skriva i testamente 
att det är svensk arvsskatt som ska 
gälla.



Alltid testamente!

Tänk på dotterns 
pension och gör arvet 
till enskild egendom.



Framtidsfullmakt



Få in mer pengar



Tack för mig!
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